
A 2022. december 8-án megtartott képviselő-testületi ülés 

h a t á r o z a t a i 

 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 422/2022. (XII. 08.) határozata a 2022. december 8-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén sürgősséggel, 

első napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat termelőszövetkezeti földhasználati 

joggal érintett utak Önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés 

meghozatalára” című napirendi pontot. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 423/2022. (XII. 08.) határozata a 2022. december 8-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 2. napirendi pontként szereplő „Javaslat az Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotására” c. napirendi pontot és a  

- a Meghívóban 8. napirendi pontként szereplő Javaslat településrendezési 

szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár 

közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ 

módosításhoz kapcsolódóan) c. napirendi pontot 

leveszi napirendjéről.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 424/2022. (XII. 08.) határozata a 2022. december 8-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 28. napirendi pontként szereplő „Beszámoló Soroksári Nonprofit 

Kft. közfoglalkoztatási programjainak 2022. 01. 01-től tartó működéséről, 

Javaslat a 2023. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség 

vállalására a 2023. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására” című 

napirendi pontot, valamint  

- a Meghívóban 29. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására” című 

napirendi pontot 10.00 órai kezdettel, egymást közvetlenül követő napirendi 

pontokként tárgyalja.  
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 425/2022. (XII. 08.) határozata a 2022. december 8-ai Képviselő-

testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok módosításának elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

úgy dönt, hogy a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülésén  

- a Meghívóban 22. napirendi pontként szereplő „Javaslat a felnőtt 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok 

által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek meghatározására”  

- a Meghívóban 23. napirendi pontként szereplő „Javaslat a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye Térítési Díj Szabályzatának elfogadására”, 

valamint  

- a Meghívóban 24. napirendi pontként szereplő „Javaslat járóbeteg 

szakellátás óraszámainak átcsoportosítására”  

c. napirendi pontokat 10.30 órai kezdettel, egymást közvetlenül követő 

napirendi pontokként tárgyalja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 426/2022. (XII. 08.) határozata a 2022. december 8-ai képviselő-

testületi ülés módosított napirendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület  

a 2022. december 8-ai Képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak 

szerint elfogadja 

1.) Javaslat termelőszövetkezeti földhasználati joggal érintett utak 

Önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntés meghozatalára 
2.) Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről  

3.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete 

módosítására 

4.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

18/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 

5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII. 

08.) önkormányzati rendelet módosítására 

6.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható 

visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

7.) Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására 
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8.) Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által forgalmazott 

zöldhulladékgyűjtő-zsák megvásárlásának támogatására 

9.) Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, 

mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított és irányított - költségvetési szervek közötti 

munkamegosztási megállapodás” jóváhagyására  

10.) Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország 

gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására  

11.) Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására 

12.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 

13.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalban 2023. évi nyári- és téli igazgatási szünet elrendelésére és az igazgatási 

szünetek időszakának meghatározására 

14.) Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási 

szerződés megkötésére 

15.) Javaslat a Bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására 

16.) Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2023. évi nyári zárva tartásának és 

ügyeleti rendjének elfogadására  

17.) Javaslat a Budapest 195495/24 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert 

utcában található ingatlanból a K-103044 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 

195495/59 helyrajzi számú ingatlan kisajátításáról szóló döntés meghozatalára 

18.) Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok 

forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

az ingatlanok Magyar Állam részére történő értékesíthetősége érdekében 

19.) Javaslat az Orbánhegy városrészt érintő, 2022. november 21. napján 

bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban ellátandó valamennyi 

önkormányzati feladat polgármester általi ellátására 

20.) Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” 

díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra 

(szerződéses kötelezettség) 

21.) Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Esélyegyenlőségi Programja 2023-2027" elfogadására 

22.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

23.) Tájékoztatás a Soroksár (bez.) – Kelebia (országhatár) vasútvonal 

fejlesztéséhez kapcsolódó Organizációs útvonalakról 

24.) Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak 2022. 

01. 01-től tartó működéséről  

Javaslat a 2023. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség 

vállalására a 2023. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására  
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25.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti 

tervének elfogadására  

26.) Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-

gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek 

meghatározására  

27.) Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. 

Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Térítési Díj Szabályzatának elfogadására 

28.) Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására 

29.) Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel 

kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés) 

30.) Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 427/2022. (XII. 08.) határozata a Budapest XXIII. kerület 

0195829/6, 0195835/3, 0195836/1, 0195837/6, 0195838/5, 0195838/6, 

0196348/27, 0196352 és 0196369/37 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes 

tulajdonba vételéről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának 

rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi 

XL. törvény 3. § (4) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezés 

végrehajtásának érdekében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata a tulajdonába veszi a Budapest XXIII. kerület 0195829/6, 

0195835/3, 0195836/1, 0195837/6, 0195838/5, 0195838/6, 0196348/27, 0196352 

és 0196369/37 helyrajzi számú ingatlanokat. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy írja alá az I. pontnak és a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő megállapodást az I. pontban szereplő ingatlanok 

tulajdonba vétele érdekében. 

Határidő: 2023. január 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 428/2022. (XII. 08.) határozata a Képviselő-testület 2023. évi 

munkatervének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét a jelen határozat 

melléklete szerint. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a Képviselő-testület 2023. évi 

munkatervnek az érintettek részére történő megküldéséről, valamint az 

Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

III. felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott munkatervben foglaltak 

figyelembevételével gondoskodjon a képviselő-testület 2023. évben tartandó 

rendes ülései összehívásáról. 
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Határidő: I. azonnal; II.: 2022. december 31. III.: 2023. január elsejétől 

folyamatos  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 429/2022.(XII.8.) határozata a BKM Budapesti Közművek 

Nonprofit Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsákok lakosság 

részére történő kedvezményes biztosításának feltételeiről 

A Képviselő-testület – az az infláció és az orosz-ukrán háború miatt 

megnövekedett árak miatt - úgy dönt, hogy a BKM Budapesti Közművek 

Nonprofit Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsákok lakosság részére 

történő kedvezményes biztosításának feltételeit az alábbiak szerint határozza 

meg: 

I. az ingyenes lombzsákosztás évente két alkalommal, tavasszal és az ősz 

folyamán, előzetesen, újságban, honlapon, közösségi médiában meghirdetett 

helyszíneken és időpontokban történne.  

A családi házban (tárasasháznak és lakásszövetkezeti háznak nem minősül 

lakóingatlan) lakók közül háztartásonként egy fő tavasszal és ősszel 10 db.-10 db. 

lombzsákot vehet át ingyenesen. 

A társasházban és lakásszövetkezeti formában működő ingatlanok lakói esetében 

a közös képviselő, a lakásszövetkezet képviselője vagy az általuk megbízott 

személy tavasszal és ősszel 15 db.-15 db. lombzsákot vehet át ingyenesen. 

II. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingyenesen biztosított lombzsákok 

mellett a térítés ellenében biztosított lombzsákok beszerzésével és értékesítésével 

kapcsolatos döntést saját hatáskörben hozza meg. 

III. a lombzsákok megvásárlásához a támogatás pénzügyi fedezetét az 

Önkormányzat a 2023. évi költségvetésének „dologi kiadása – 

Zöldhulladékgyűjtő-zsák beszerzése –" során biztosítja. 

IV. felkéri a Polgármester a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: 2023. január 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 430/2022. (XII. 8.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező 

költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és 

irányított – költségvetési szervek közötti Munkamegosztási Megállapodás 

jóváhagyásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

jóváhagyja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, 

mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 
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Önkormányzata által alapított és irányított – költségvetési szervek közötti 

Munkamegosztási Megállapodást a jelen határozat 1. melléklete szerinti 

tartalommal. A Munkamegosztási Megállapodás 2023. január 1. napján lép 

hatályba.  

Határidő: 2022. december 31.  

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 431/2022. (XII. 08.) határozata az Önkormányzat tárgyévi saját 

bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegének megállapításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti 

adósággot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeinek a jelen 

költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen határozat 1. sz. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 432/2022. (XII. 8.) határozata a 2023. évi ellenőrzési terv 

jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. jóváhagyja a 2023. évi ellenőrzési tervet, a jelen határozat melléklete szerint. 

II. egyetért azzal, hogy a 2023. évi ellenőrzési tervben a belső ellenőrzési vezető 

- szükség szerint – módosításokat végezzen, a tervben meghatározott ellenőrzések 

számát, célját és tárgyát kivéve. 
 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 433/2022. (XII. 08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) Alapító Okiratának módosítását, valamint a jelen határozat 

2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

Módosító okiratát aláírja és azt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okirattal együtt a törzskönyvi nyilvántartásba való bejegyzés érdekében 

a Magyar Államkincstárhoz megküldje. 

Határidő: 2023. január 15. 
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Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 434/2022. (XII. 8.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatalban 2023. évi nyári- és téli igazgatási szünet 

elrendeléséről és az igazgatási szünetek időszakának meghatározásáról 

A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

I. a Polgármesteri Hivatalban  

a) nyáron: 2023. július 24-től 2023. augusztus 25-ig, 

b) télen: 2023. december 21-től 2024. január 05-ig 

igazgatási szünetet rendel el. 

A nyári igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatalban a személyes 

ügyfélfogadás szünetel, az egyes szervezeti egységek ügyelet útján biztosítják a 

zavartalan ügymenetet és a feladatellátást. A téli igazgatási szünetben a 

Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás nem működik. 

II. felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester, dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 435/2022. (XII. 08.) határozata a Kacifántos Gyerekeink 

Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a jelen határozat alapjául szolgáló előterjesztésben foglaltak alapján Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2023. január 1. napjától 2023. 

december 31. napjáig ellátási szerződést köt egy férőhely térítési díjának 50 %-os 

megfizetésére a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal. 

II. kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére 

2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig a Kacifántos Gyerekeink 

Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés tárgyában 900.000 Ft azaz 

kilencszázezer forint összegig. 

III. felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására. 

IV. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a II. pontban foglalt összegnek 

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről. 

Határidő: a III. pont vonatkozásában: 2022. december 15., a IV. pont 

vonatkozásában az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-

tervezet előterjesztésének időpontja  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 436/2022. (XII. 08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéje 

2023. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. jóváhagyja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szociális 

és Gyermekjóléti Intézménye Bölcsődéjének nyári nyitvatartási rendjét akképpen, 

hogy a Bölcsőde 2023. július 24-től 2023. augusztus 11-ig zárva tart, és a zárva 

tartási időszakon kívüli nyári bölcsődei napokra az általános nyitvatartási rend 

érvényes. 

II. felkéri a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetőjét, hogy a gyermekek 

felügyeletének, gondozásának megszervezése érdekében tájékoztassa a szülőket 

a bölcsőde nyári zárva tartásának rendjéről. 

Határidő: II. pont esetében 2023. február 15. 

Felelős: Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Vezetője 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 437/2022. (XII. 08.) határozata az Óvodák és tagintézményeik 

nyári zárva tartásának és nyári ügyeleti rendjének elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. az óvodák és tagintézményeik nyári zárva tartását és nyári ügyeleti rendjét jelen 

határozat 1. melléklete szerint határozza meg. 

II. felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2023. január 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 438/2022. (XII. 08.) határozata a Budapest 195495/24 helyrajzi 

számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból a K-103044 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/59 helyrajzi számú ingatlan 

kisajátításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) kezdeményezi a Budapest XXIII. kerület 195495/24 helyrajzi 

számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból a K-103044 

kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/59 helyrajzi számú ingatlan 

kisajátítását. 

A kisajátítás költségeinek fedezetét a 2022. évi költségvetés „közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés” sora terhére biztosítja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a kisajátítási eljárás 

kezdeményezésére vonatkozó kérelemnek Budapest Főváros 

Kormányhivatalához történő benyújtásáról, a jelen határozat melléklete szerinti 

nyilatkozat, valamint a kisajátítási eljárásban vagy azzal kapcsolatos bírósági 
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eljárásban szükséges egyéb – az Önkormányzat érdekeit nem sértő - 

nyilatkozatok, meghatalmazások megtételéről, valamint a kisajátítási eljárás 

során, illetve a kisajátítási határozatban foglaltakkal kapcsolatban egyezség 

megkötéséről, amennyiben az az Önkormányzat érdekeit nem sérti. 

Határidő: 2023. február 28. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 439/2022. (XII. 08.) határozata a 196218/5 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102706 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 196218/20 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 196218/5 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102706 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 196218/20 

helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a 102/2021. (II. 3.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklete alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési 

beruházás magyarországi szakaszának, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. 

számú vasútvonalon, a vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a 

továbbiakban: Beruházás) helyszínével, közvetlen környezetével érintett 

ingatlanként került megjelölésre. 

II. figyelemmel arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 

szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a Beruházás 

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

megszerezni, valamint arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2. § e) pontja alapján a Beruházás megvalósulása, mint közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 440/2022. (XII. 08.) határozata a 187288 helyrajzi számú 

ingatlanból a  K-102681 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 187288/1 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 187288 helyrajzi számú 

ingatlanból a  K-102681 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 187288/1 
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helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a 102/2021. (II. 3.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklete alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési 

beruházás magyarországi szakaszának, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. 

számú vasútvonalon, a vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a 

továbbiakban: Beruházás) helyszínével, közvetlen környezetével érintett 

ingatlanként került megjelölésre. 

II. figyelemmel arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 

szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a Beruházás 

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

megszerezni, valamint arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2. § e) pontja alapján a Beruházás megvalósulása, mint közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 441/2022. (XII. 08.) határozata a 196493/8 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102716 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196493/9 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 196493/8 helyrajzi számú 

ingatlanból  a K-102716 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196493/9 

helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a 102/2021. (II. 3.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklete alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési 

beruházás magyarországi szakaszának, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. 

számú vasútvonalon, a vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a 

továbbiakban: Beruházás) helyszínével, közvetlen környezetével érintett 

ingatlanként került megjelölésre. 

II. figyelemmel arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 

szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a Beruházás 

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

megszerezni, valamint arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2. § e) pontja alapján a Beruházás megvalósulása, mint közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 
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nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 442/2022. (XII. 08.) határozata a 196490 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102714 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196490/1 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 196490 helyrajzi számú 

ingatlanból  a K-102714 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196490/1 

helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a 102/2021. (II. 3.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklete alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési 

beruházás magyarországi szakaszának, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. 

számú vasútvonalon, a vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a 

továbbiakban: Beruházás) helyszínével, közvetlen környezetével érintett 

ingatlanként került megjelölésre. 

II. figyelemmel arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 

szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a Beruházás 

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

megszerezni, valamint arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2. § e) pontja alapján a Beruházás megvalósulása, mint közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 443/2022. (XII. 08.) határozata a 196441 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102713 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196441/1 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 196441 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102713 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 196441/1 

helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a 102/2021. (II. 3.) Korm. 

rendelet 1. számú melléklete alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési 
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beruházás magyarországi szakaszának, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. 

számú vasútvonalon, a vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a 

továbbiakban: Beruházás) helyszínével, közvetlen környezetével érintett 

ingatlanként került megjelölésre. 

II. figyelemmel arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 

szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a Beruházás 

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

megszerezni, valamint arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2. § e) pontja alapján a Beruházás megvalósulása, mint közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 444/2022. (XII. 08.) határozata 185567 helyrajzi számú ingatlan 

forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 185567 helyrajzi számú ingatlan (a 

továbbiakban: Ingatlan) a 102/2021. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 

alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi 

szakaszának, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonalon, a 

vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) 

helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanként került 

megjelölésre. 

II. figyelemmel arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 

szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a Beruházás 

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

megszerezni, valamint arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2. § e) pontja alapján a Beruházás megvalósulása, mint közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 



13 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 445/2022. (XII. 08.) határozata a 185568 helyrajzi számú 

ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező a 185568 helyrajzi számú ingatlan 

(a továbbiakban: Ingatlan) a 102/2021. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklete alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú 

vasútvonalon, a vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: 

Beruházás) helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanként került 

megjelölésre. 

II. figyelemmel arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 

szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a Beruházás 

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

megszerezni, valamint arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2. § e) pontja alapján a Beruházás megvalósulása, mint közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 446/2022. (XII. 08.) határozata a 185557 helyrajzi számú 

ingatlanból a K-102656 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 185557/1 

helyrajzi számú ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról 

A Képviselő-testület  

I. megállapítja, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

1/1 tulajdoni hányadban tulajdonát képező 185557 helyrajzi számú ingatlanból 

a K-102656 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 185557/1 helyrajzi 

számú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) a 102/2021. (II. 3.) Korm. rendelet 

1. számú melléklete alapján a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának, a Budapest-Kelebia határátkelő közti 150. számú 

vasútvonalon, a vasúti pálya fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: 

Beruházás) helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanként került 

megjelölésre. 

II. figyelemmel arra, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás 

magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról 
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szóló 2020. évi XXIX. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a Beruházás 

megvalósításához és működéséhez szükséges, a Kormány által rendeletben 

kijelölt ingatlanra vonatkozó tulajdonjogot elsősorban megállapodás útján kell 

megszerezni, valamint arra, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

2. § e) pontja alapján a Beruházás megvalósulása, mint közlekedési 

infrastruktúra fejlesztés, kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél, az 

Ingatlant kiveszi a forgalomképtelen törzsvagyona köréből, forgalomképessé 

nyilvánítja annak érdekében, hogy az értékesítésre kerülhessen a Magyar 

Állam részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 447/2022. (XII. 8.) határozata az Orbánhegy városrészt érintő, 

2022. november 21. napján bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban 

ellátandó valamennyi önkormányzati feladat polgármester általi ellátásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. felhatalmazza a polgármestert az Orbánhegy városrészt érintő, 2022. november 

21. napján bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban ellátandó valamennyi 

önkormányzati feladat ellátására, nyilatkozat, vagy eljárási cselekmény 

megtételére azzal a kitétellel, hogy lehetőség szerint a tervezett intézkedésekről 

rövid úton (telefonon vagy elektronikus levél formájában) előzetesen, de ha ez 

nem megoldható, akkor legkésőbb a megtett intézkedést követő napon 

tájékoztatni köteles a képviselő-testület frakcióinak vezetőit.  

Amennyiben az adott intézkedésnek költségvetési vonzata van, akkor az kizárólag 

képviselő-testületi többséget képviselő frakcióvezetői támogatással hajtható 

végre. 

II. az érintett családok részére 50.000 és 250.000,- Ft közötti összegű, egyszeri 

gyorssegély  kerül kifizetésre. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kár mértékét 

mérlegelve állapítsa meg az egyes érintettek részére juttatandó gyorssegély 

pontos összegét. A gyorssegély forrása az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének „Általános tartalék” sora.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 448/2022.(XII.08.) határozata a BKK Budapesti Közlekedési 

Központ Zrt-vel kötött szerződés alapján menetrend szerinti járat – 135, és a 

135/A jelzésű autóbusz - díjmentességének finanszírozására vonatkozó 2021. 

évi kötelezettségvállalásról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a 135, és a 135/A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjárat díjmentessége 

folytán a BKK Budapesti Közlekedési Központnál keletkező bevételkiesés 
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megtérítésére– a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-vel kötött szerződés 

alapján – az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére 31.200.000.-Ft + 

ÁFA összegben kötelezettséget vállal. 

II. felkéri a Polgármestert az I. pontban szereplő összeg 2023. évi költségvetésben 

történő szerepeltetésére. 

Határidő: a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásának időpontja 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

III. felkéri a Polgármestert, hogy a BKK Közösségi Közlekedési Igazgatóját 

értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 449/2022. (XII.08.) határozata a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2023-2027 

elfogadásáról 

A Képviselő – testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 2023-2027. 

időszakra készített Esélyegyenlőségi Programját a jelen határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 450/2022. (XII.08.) határozata a „60+ Kedvezménykártya” 

bevezetésével kapcsolatos elvi döntésről 

A Képviselő – testület úgy dönt, hogy 

I. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat által kibocsátani kívánt, 

a kerület 60. életévét betöltött lakosainak kedvezményes vásárlási lehetőséget, 

illetőleg szolgáltatások kedvezményes igénybevételét biztosító „60+ 

Kedvezménykártya” bevezetése feltételeinek megteremtése érdekében folytasson 

tárgyalásokat a kerületben működő kereskedelmi egységek és szolgáltatók 

képviselőivel a programhoz való csatlakozási szándék, valamint az általuk 

biztosítani kívánt kedvezmény mértékével kapcsolatosan. 

II. felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2023. május 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 451/2022. (XII. 08.) határozata Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest 

XXIII. ker. Vecsés út 37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati 
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tulajdonba kéréséről szóló, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2022. (I. 20.) határozatával 

módosított 100/2021. (III. 16.) határozata végrehajtási határidejének 

módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

a 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Vecsés út 

37., 1. ajtó alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről szóló, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 41/2022. (I. 20.) határozatával módosított 100/2021. (III. 16.) 

határozatának végrehajtási határidejét 2023. december 31. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 452/2022. (XII. 08.) határozata az Önkormányzati tulajdonú 

186588/1 helyrajzi számú ingatlan Vadevezős utca 3. szám alatti 314 m2 

területű ingatlanrésze kiürítésének és birtokbavételének érdekében történő 

polgári peres eljárás megindításáról szóló 263/2022. (VI. 16.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzati tulajdonú 186588/1 

helyrajzi számú ingatlan Vadevezős utca 3. szám alatti 314 m2 területű 

ingatlanrésze kiürítésének és birtokbavételének érdekében történő polgári peres 

eljárás megindításáról szóló 263/2022. (VI. 16.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2023. június 30. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 453/2022. (XII. 08.) határozata az Önkormányzati tulajdonú 

186588/1 helyrajzi számú ingatlan Vadevezős utca 5. szám alatti 322 m2 

területű ingatlanrésze kiürítésének és birtokbavételének érdekében történő 

polgári peres eljárás megindításáról szóló 264/2022. (VI. 16.) határozat 

végrehajtási határidejének módosításáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzati tulajdonú 186588/1 

helyrajzi számú ingatlan Vadevezős utca 5. szám alatti 322 m2 területű 

ingatlanrésze kiürítésének és birtokbavételének érdekében történő polgári peres 

eljárás megindításáról szóló 264/2022. (VI. 16.) határozatának végrehajtási 

határidejét 2023. június 30. napjára módosítja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 454/2022. (XII. 08.) határozata a Budapest 185577 helyrajzi 

számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám 

alatti ingatlan megvásárlásáról szóló, a 284/2022. (VII. 14.) határozattal 

módosított 93/2022.(II. 17.) határozat hatályon kívül helyezéséről  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest 185577 helyrajzi számú, 

természetben a 1239 Budapest, Vecsés út 75. - Vecsés út 75/A. szám alatti 
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ingatlan megvásárlásáról szóló, a 284/2022. (VII. 14.) határozattal módosított 

93/2022. (II. 17.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 455/2022. (XII. 08.) határozata civil szervezetek helyszíni 

ellenőrzésre történő kijelöléséről a 2023. évi támogatásukhoz kapcsolódóan 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. 

(II.24.) önkormányzati rendelet 7. § (2a) bekezdése alapján a 2023. évben 

támogatott civil szervezetek közül a következő szervezeteket jelöli ki tételes 

helyszíni ellenőrzés céljából: Soroksári Grassalkovich Kör és Pacsirta Klub 

Egyesület 

II. felkéri a polgármestert az érintettek értesítésére. 

Határidő: 2022. december 30. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 456/2022. (XII. 08.) határozata a közfoglalkoztatás 2022. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a közfoglalkoztatás 2022. évi működéséről 

szóló beszámolót elfogadja.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 457/2022. (XII. 08.) határozata a 2023. évi közfoglalkoztatási 

terv elfogadásáról, valamint kötelezettség vállalásáról a 2023. évi 

közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

I. elfogadja a 2023. évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervet a jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal.  

II. előzetes kötelezettséget vállal 

a) a közfoglalkoztatottak 2023. évi bér önrész költségére 2.045.000,- Ft 

b) a közfoglalkoztatás 2023. évi dologi költségeire 50.000,- Ft összegben, az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.  

Határidő:  az I. pont vonatkozásában: 2023. évi költségvetés elfogadása  

  a II. pont vonatkozásában: 2023. évben folyamatosan 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 458/2022. (XII. 08.) határozata a Soroksári Szociális 

Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadásáról 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy  
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I. elfogadja a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti 

tervét.  

II. a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét értesíti 

döntéséről.  

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő 

Testületének 459/2022. (XII. 08.) határozata a felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi 

rendelők rezsi költségeinek viselése tárgyában  

A Képviselő Testület úgy dönt, hogy 

I. Elfogadja a rezsi költségek tekintetében azt, hogy 

a) 2023. január 1. napjától 2023. június 30. napjáig a beérkező pénzügyi 

teljesítésű számlák alapján az alapellátás háziorvosai által használt rendelők rezsi 

költségei (víz, csatorna, áram, gáz) kiszámlázásra kerülnek a feladat-ellátási 

szerződés 3. számú mellékletében foglaltak szerinti 25-75% arányban azzal, hogy 

a 2023. I. félévében kiszámlázott összegek revízióra és újratárgyalásra kerülnek,  

b) a takarítási költségek esetében a praxisok 2023. január 1. napjától egységesen 

havi bruttó 15.000 Ft átalány összeget fizetnek az EÜI részére. 

II. felkéri a Polgármestert a feladat-ellátási szerződések 3. számú mellékletének 

módosítására a takarítási költségek megfizetésére vonatkozóan. 

gondoskodik a határozat megküldéséről a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetője 

részére. 

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének 460/2022. (XII. 08.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 

Térítési Díj Szabályzatának jóváhagyásáról 

A Képviselő -testület úgy dönt, hogy  

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye (a továbbiakban: EÜI) 2023. január 1. napjával 

hatályba lépő Térítési Díj Szabályzatát jóváhagyja.  

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a határozat megküldéséről a 

XXIII. kerületi EÜI Intézményvezető Főorvosa részére. 

III. felkéri a XXIII. kerületi EÜI Intézményvezetőjét a szabályzat kihirdetésére,  

Határidő: 2022. december 15. 

Felelős:  a II. pont vonatkozásában: Bese Ferenc polgármester 

a III. pont vonatkozásában: Dr. Csiba Gábor Tamás EÜI 

intézményvezető főorvosa 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 461/2022. (XII. 08.) határozata a járóbeteg szakellátás 

óraszámainak átcsoportosításával kapcsolatos döntéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménye (továbbiakban: EÜI) intézményvezetőjének kapacitás 

átcsoportosításra vonatkozó javaslata alapján támogatja az óraszám 

átcsoportosítás végrehajtását az alábbiak szerint: 

• Belgyógyászati szakrendelés óraszám csökkentése 6 órával, 14 óra/hét 

óraszámról 8 óra/hét óraszámra.  

• Ultrahang szakrendelés óraszám csökkentése 1 órával, 6 óra/hét 

óraszámról 5 óra/hét óraszámra. 

• Szülészet-nőgyógyászat szakrendelés óraszám csökkentése 7 órával, 15 

óra/hét óraszámról 8 óra/hét óraszámra 

• Szemészeti szakrendelés óraszám csökkentése 2 órával, 10 óra/hét 

óraszámról 8 óra/hét óraszámra 

• támogatja az EBP támogatásból beszerzett RTG berendezés működtetésére 

és új szakma létesítésére 16 óra/ hét kapacitás átcsoportosítását, valamint 

az ehhez szükséges személyi feltételek (radiológus szakorvos) biztosítását 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti 

alkalmazott útján.  

II. felkéri a Polgármestert a kapacitás átcsoportosításhoz minden olyan 

jognyilatkozat megtételére, amelyek az önkormányzat, mint fenntartó érdekeit 

nem sértik. 

III. felkéri az EÜI intézményvezető főorvosát, hogy az óraszám átcsoportosítással 

kapcsolatban indítsa el kérelmét az illetékes hatóságok felé.  

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc Polgármester 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 462/2022. (XII.08.) határozata a ügyiratszámú, a közösségi 

együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírságot 

kiszabó határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elutasítja a javaslatot, mely szerint 

„A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Név (születési név, született, anyja neve), Név (születési név, született, anyja 

neve), valamint Név (születési név, született, anyja neve) ügyfelekkel szemben, 

önkormányzati hatósági ügyében, a jegyző által átruházott hatáskörben első fokon 

meghozott, ügyiratszámú, a közösségi együttélés alapvető szabályainak 

megsértése miatt közigazgatási bírságot kiszabó határozatot megváltoztatja 

akként, hogy az Ügyfeleket a közösségi együttélés alapvető szabályainak 

megsértése miatt figyelmeztetésben részesíti. 
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II. felkéri a polgármestert, hogy az I. pontban rögzítettek alapján 

megszerkesztendő alakszerű határozatot küldjön ki az ügyben érintettek részére a 

Képviselő-testület döntéséről.  

Határidő: a Képviselő-testületi ülést követő 8 nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester” 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 463/2022. (XII.08.) határozata a ügyiratszámú, a közösségi 

együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírságot 

kiszabó határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

I. Név (születési név, született, anyja neve), Név (születési név, született, anyja 

neve), valamint Név (születési név, született, anyja neve) ügyfelekkel szemben, 

önkormányzati hatósági ügyében, a jegyző által átruházott hatáskörben első fokon 

meghozott, ügyiratszámú, a közösségi együttélés alapvető szabályainak 

megsértése miatt közigazgatási bírságot kiszabó határozatot helybenhagyja.  

II. felkéri a polgármestert, hogy jelen előterjesztésben foglaltak alapján 

megszerkesztendő alakszerű határozatot küldjön ki az ügyben érintettek részére. 

Határidő: a Képviselő-testületi ülést követő 8 nap  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 


